Sentralstyremøte Referat 19.06.2011

Sted:
Tilstede:
Ikke tilstede:

Telefonmøte
Brita Bolstad, Kristian Brende, Andreas Malkenes, Sigrid Sulland og André Skeie
(referent).
Jostein Sydnes.

Sekretariatet

S-097/11
Drift av sekretariatet til høsten
Til høsten blir det André og Mike som blir på 100 %. I tillegg får vi jo inn en informasjonskonsulent
på
20 % fra midten av august. Eirik blir værende til slutten av september.
Vi har fått en henvendelse fra NAV i Oslo med forespørsel om vi kan ha en Etiopisk dame på 35 år
som praktikant hos oss i et år. Ho er på et 2-årig program med NAV og har allerede hatt 1 år med
praksis.
Vedtak:

André ser på om det er kapasistet på sekretariatet for å ha en praktikant fra NAV

S-098/11
Effekter 2011
Utsending av effekter har ført til mye ekstraarbeid for sekretariatet.
Vedtak:

Det blir avtalt et møte med Square i august, for å evaluere årets samarbeid.

S-099/11
Informasjonskonsulent
Det kom inn 17 søkere, 9 av disse ble gitt en oppgave. 4 personer er innkalt til intervju.
Økonomi
S-100/11

Colombia-seminaret i november
Eg skal få søke ekstrapenger til seminaret, slik at den norske staben skal få dra til Colombia og h
en planleggingshelg der. Eg ønsker at vi skal få på plass en fasilitator for staben til seminaret, men
ønsker at Sentralstyret skal gjøre et vedtak på det.
Mitt forslag er at Mike (EVS) kan være fasilitator. Å være fasilitator vil innebære å være med til
Colombia og å være med under seminaret i november.
Søke etter folk/Lyse ut stillingen:
Utlyses 1. august søknadsfrist 15. august: André sender dette
Kriterier og utlysningstekst lages av Utdanningskomiteen og Sigrid Sulland/Brita Bolstad.
Stab: 3 i alderen 16-20
Fasilitator: 1 i alderen 21 år
S-101/11
Prosjekt med CISV Egypt i forbindelse med Høstmøtet
På styremøtet i LNU på onsdag fikk eg høre at det er endel ekstra penger til Nord/Sør-samarbeid
igjen i potten.
De ønsker gode søknader til pengene og eg har laget et prosjektforslag til et prosjekt for
aldersgruppen 21-30 år i forbindelse med Høstmøtet.
CISV Egypt har diskutert dette og ønsker et samarbeid :)
Eg kan videresende eposten eg sendte til de!
Søknadsfrist er på tirsdag, så eg ønsker innspill fra dere i forbindelse med dette prosjektet.
Søke etter folk/Lyse ut stillingen:
Utlyses 1. august: André sender dette
Kriterier og utlysningstekst lages av Utdanningskomiteen og Sigrid Sulland/Brita Bolstad.
S-102/11
Medlemskontingent 2011
Medlemskontingententen er sendt ut, men det har ikke gått helt smertefritt. Det er fremdeles endel
bug i systemet, Eirik og André jobber videre med å få fikset dette.
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Innmeldte saker
S-103/11
Sommerens leire og prosjekter
Alle leire og prosjekt er i rute.
Andreas koordinerer hilsen til alle arrangementene som skjer i sommer.
S-104/11
Forespørsel om å ha kurs på Humanistisk Ungdom sin sommerleir
Vi har fått forespørsel om å holde et kurs om fredsutdanning på HU sin sommerleir, 7.-10. august.
Freja Lina har prøvd å få tak i frivillige CISVere til å gjøre dette, men det har ikkje vært mulig. Det
eg vurderer er om eg og Mike kan holde dette kurset. Det vil gi Mike en god start på oppholdet,
med å få møte andre aktive ungdom. Spørsmålet er om det er greit at eg kan bruke av min
arbeidstid til dette og hvordan vi gjør i forbindelse med honorar o.l. avhengig av første del av
spørsmålet.
Vedtak:

Vi ber om 4 dagers arbeid + reise + litt ekstra for å holde kurset

S-105/11
Vaktliste for sommeren
André lager oversikt med vaktliste for sommeren og sender til STS.
S-106/11
Andreas sin sak om avklaring av arbeidsoppgaver for komiteer.
Arbeidsbeskrivelsene vil bli gjennomgått på overlappingsseminaret.
S-107/11

AIM – Ove

Ove ønsker å lage en liten flyer for å presentere Sabona sin ryddematte på AIM.
Vedtak: Sentralstyret er positive til initiativet fra Ove og dekker kostnader til trykking av flyer.
S-108/11
Landsmøtet 2012
Prisene på Landsmøtet er for høye, så middagsprisen for fredag og lørdag, kanskje også
kaketilbudet.
André tar kontakt med Rogaland med beskjed om dette.
Kommende nasjonale seminarer
S-109/11
Overlappingsseminar 2011
Dato: 2.-4. september 2011
Sted: Lønningstrand leirsted, Bergen
Invitasjon: Brita lager disse og må sendes ut snarest.
S-110/11
NEO 2011
Dato: 16.-18. september 2011
Sted: Nordseter skole, Nordstrand
Invitasjon: Utdanningskomiteen lager dette og sendes ut i månedsskifte mai/juni.
S-111/11
Høstmøtet 2011
Dato: 28.-30.10.2011
Sted: Haraldvangen, Hurdal
Lys ut: Interessert i å hjelpe til med planleggingen? Forslag til bolker o.l. programkomité.
Oslo 12.05.2011
André Skeie
referent

